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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága rendkívüli nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, 3980, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5. gróf Andrássy 

Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2022. február 14. napján 13:00 órától 

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag            

Sebes Péter bizottsági tag            

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag             

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag      

 

Az üléstől távol maradt:      

Szabó János bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Terdik Sándor jegyző 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály  

Stumpf Imre Jánosné önkormányzati tanácsadó 

dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Fazekas Márk Péter aljegyző 

dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály  

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető, Pénzügyi és Adóhatósági Osztály  

 

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 6 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a 2. napirendi pont és a 3. napirendi pont 

kerüljön levételre és a következő bizottsági ülésen tárgyalja a bizottság kibővítve. 

Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével kapcsolatosan van-e észrevétel 

vagy egyéb javaslat.  Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai 

Ferencné elnök az ülés napirendi pontjait az elhangzott módosítással szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 

igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjeit az alábbi módosítással elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésének elfogadására 
 Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Terdik Sándor jegyző 

2. Egyebek 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésének elfogadására 
 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezetőt, hogy 

van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Rácz-Tóth Nikoletta osztályvezető: elmondta, hogy a törvényeknek megfelelően készült el a 

2022. évi költségvetés tervezet. Illeszkedik a jogszabályokhoz és a Magyar Államkincstártól 

megkapott bevételi és kiadási oldalhoz, valamint tárgyalások folytak az önkormányzathoz 

tartozó intézményekkel, ahol kérték, hogy megfelelően hatékony gazdálkodás mellett 

készítsék el a költségvetési táblázatukat.  

 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: bízik abban, hogy az összeállított költségvetést 

biztosítani tudja az önkormányzat. Megköszönte a Pénzügyi és Adóhatósági Osztály 

munkáját.  

 

 

Tekintettel arra, hogy más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság 

elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 

igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

63/2022. (II.14.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 
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2. Egyebek 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: megkérdezte, dr. Terdik Sándor jegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: Dr. Karika Margit gyermekorvos a praxisközösséghez tartozása 

okán kérte a rendelési idejének módosítását. Ez a módosítás az előző bizottsági és képviselő-

testületi ülésen meg is történt, de az elfogadott határozat megküldése után jelezte doktornő, 

hogy ő nem így kérte a módosítást. Ezért van szükség a 8/2022.(II.27.) határozat 

módosítására. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: kérte, hogy az ilyen módosítási kérelmeknél az orvosok 

időben és megfelelő módon küldjék meg a módosítás iránti kérelmüket. 

 

dr. Terdik Sándor jegyző: az előző ülés alkalmával a határozati javaslatot megküldték 

doktornő részére, aki azt mondta, hogy ez így rendben van. 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek, az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

történő ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 8/2022.(I.27.) 

határozat módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását. 

 

S z a v a z á s: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 6 tagja, 6 igen 

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

64/2022. (II.14.) határozata 

az  I. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 

ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról szóló 8/2022.(I.27.) 

határozat módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága javasolja, a képviselő-testületnek, hogy az I. számú házi gyermekorvosi 

körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött feladatellátási 

szerződés módosításáról szóló 8/2022.(I.27.) határozat módosítására vonatkozó 

előterjesztést fogadja el. 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Dr. Csiba Gábor egészségügyi szakreferens jelezte, 

hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen. Ezért is javasolta, 

hogy az orvosi beszámolók a következő ülésen kerüljenek megtárgyalásra és a másik ok, hogy 

a két orvos beszámolója 5 évről szól ezért szeretné, ha részletesebb lenne a beszámoló. 

Tájékoztatta a bizottságot Dr. Csiba Gábor szakreferens munkájáról.  
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Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Csernai Ferencné a Bizottság elnöke 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:15 perckor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

      Bodnár Ferencné sk.                Csernai Ferencné sk.  

    Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


